TOPIC 4A

Overcoming Stereotypes: Using Interactive Methods While Learning the Ukrainian
Language
Долаємо стереотипи: використання інтерактивних методів під час вивчення
української мови

SPEAKER

NATALIYA NAYAVKO / НАТАЛІЯ НАЯВКО, EDMONTON / ЕДМОНТОН (ENG.)

AUDIENCE

Anyone / Для усіх

TOPIC ABSTRACT
Encouraging students to be involved in a learning process can be challenging. In this workshop,
participants will be able to analyze students’ learning needs and share their own experience while working
in groups. Participants will experience various interactive techniques, online applications and some handy
tips that can help students, of different ages, gain a deeper sense of enjoyment from their lessons and
language learning. Participants will definitely find something to use with your students when they arrive
back in their classrooms!
Учні братимуть участь у процесі навчання тоді, коли це їм цікаво, і є чітко визначена мета. Під час
майстер-класу учасники проаналізують потреби сучасних школярів і матимуть змогу поділитися
своїм досвідом, працюючи у різних групах. У ході роботи можна буде практично спробувати, як
інтерактивні методи та сучані Веб-додатки та програми роблять процес навчання захоплюючим і
цікавим, а також, як за допомогою ігор та мінімальних ресурсів підсилити мотивацію учнів будьякого віку та допомогти їм вдосконалити свої уміння використовувати мову для досягнення певних
цілей.
ABOUT NATALIYA / НАТАЛІЯ
Nataliya Nayavko is a special Ukrainian language and culture advisor to Alberta Education, a second
language teacher, a teacher trainer on second language acquisition since 2007, National winner of
Eurasia/South Asia Teaching Excellence and Achievement Programme in 2008, and an ambassador of the
eTwinning Plus Programme. She was a teacher trainer at the Ministry of Education and Science
Programme “Teachers of English as Change Agents” and one of the developers of the new Ukrainian state
school curriculum - State Standard “New Ukrainian School” (2016-2017). Since 2009, she's been an emoderator and conducts online courses on teaching worldwide. Her focus is on second language
acquisition and learning, development and validation of programs of study and teaching resources in
order to incorporate the best learner-centred techniques and practices into classroom.
Наталія Наявко, спеціальний мовний радник, Служба міжнародної освіти, Міністерство освіти
Альберти, Канада, учитель-методист, тренер з методики викладання іноземних мов, Національний
переможець Програма педагогічної майстерності та досягнень вчителів шкіл Євразії та Південної
Азії (ТEA) 2008р. Амбасадор Програми eTwinning Plus. Була тренером у Програмі Міністерства освіти
і науки України «Вчителі англійської мови – агенти змін» та працювала над розробкою Державного
Стандарту Нової Української Школи 2016-2017рр.
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